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Východisko
V návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zákonem č. 179/2010
Sb. vyvstala potřeba upřesnění požadavků na prokazování základních kvalifikačních
předpokladů uchazeči, kteří podávají nabídky v rámci veřejných zakázek malého rozsahu
administrovaných dle příručky pro příjemce. Novela zákona mimo jiné rozšiřuje požadavky
na prokázání základních kvalifikačních předpokladů a uchazeči musí dle zákona nově
předkládat:
1. seznam členů nebo společníků, jde-li o právnickou osobu
2. seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali
u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách

3. pokud bude uchazeč akciovou společností, může mít vydány pouze akcie na jméno a musí
předložit aktuální seznam akcionářů.
Toto rozšíření kvalifikačních předpokladů, ač je součástí platného zákona o veřejných
zakázkách není vhodné aplikovat pro zakázky malého rozsahu realizované v rámci OP VK.
Dodatečné požadavky na prokázání kvalifikace by při jejich aplikaci ve veřejných zakázkách
malého rozsahu zjevně představovaly zátěž administrativních kapacit zadavatelů a zejména
pak uchazečů podávajících nabídky.
Pro potřeby OP VK jsou požadavky na prokazování kvalifikace ve veřejných zakázkách
malého rozsahu stanoveny v kapitole 7 Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK.
Příručka pro příjemce (verze 4) stanoví rozsah základních kvalifikačních předpokladů pomocí
odkazu na §53 zákona č. 137/2006 Sb., když stanoví, že:
Zadavatel je povinen požadovat (pro zakázky s předpokládanou hodnotou 800 tis. – 2 mil.
CZK) splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 53 a
§54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž
pro splnění základních kvalifikačních předpokladů postačuje předložení čestného prohlášení.
Příručka pro příjemce (verze 4) byla vydána dne 30. 6. 2010 a odkaz na §53 zákona č.
137/2006 Sb., se tedy vztahuje ke znění tohoto paragrafu účinnému k tomuto datu. Novely
zákona č. 137/2006 Sb., které nabyly účinnosti až po dni 30. 6. 2010 se tedy pro potřeby
administrace zakázek malého rozsahu automaticky neuplatní. V případě, že by spolu
s novelami zákona, které nabyly účinnosti až po vydání Příručky pro příjemce (verze 4)
docházelo k automatické změně pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
byla by závažným způsobem narušena právní jistota zadavatelů veřejných zakázek malého
rozsahu (příjemců), vzhledem k tomu, že ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., se dle výjimky
obsažené v §18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., na zakázky malého rozsahu povinně
neaplikují.
Vzhledem k tomu, že text relevantního ustanovení Příručky pro příjemce (verze 4)
nepostihuje zcela tuto situaci, vydává ŘO OP VK tento metodický dopis, který pro potřeby
OP VK závazně interpretuje požadavky na splnění základních kvalifikačních předpoklady
uchazeči, kteří podávají nabídky v rámci veřejných zakázek malého rozsahu.
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Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů
ve veřejných zakázkách malého rozsahu financovaných z projektů
OP VK.
V případě, že je uchazeč povinen dle Příručky pro příjemce (verze 4) pro splnění kvalifikace
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle znění §53
zákona č. 137/2006 Sb., účinnému ke dni 30. 6. 2010.
Základní kvalifikační předpoklady tedy splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
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f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč formou čestného
prohlášení.
Tento metodický dopis platí obdobně také pro Příručky pro příjemce verzí 2 a 3. Zadavatel,
který se řídí těmito verzemi příruček pro příjemce je povinen požadovat, aby uchazeči
prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v zákoně
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění platnému ke dni vydání příslušné Příručky
pro příjemce. Příručka pro příjemce verze 1 se na zákon o veřejných zakázkách neodkazuje.
Tento metodický dopis neomezuje právo zadavatelů stanovit požadavky na prokázání
základních kvalifikačních předpokladů přísněji nežli zákonná úprava ke dni vydání příslušné
příručky pro příjemce, za předpokladu, že nedojde k diskriminaci žádného z možných
uchazečů.
Data vydání jednotlivých verzí příručky pro příjemce:
Verze 1 platná od 3. 9. 2008
Verze 2 platná od 15. 4. 2009
Verze 3 platná od 21. 10. 2009
Verze 4 platná od 30. 6. 2010
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